
 
                                          
 

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

(Εξετάσεις σύμφωνα με το Άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) 
 
                                                                                                 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 
                                                 
                                       (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

(Α) Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την κατηγορία της επίθεσης και πρόκλησης 
πραγματικής βλάβης στον παραπονούμενο. Κατά την αγόρευση του για 
μετριασμό της ποινής ο συνήγορος Υπερασπίσεως τελειώνοντας αναφέρει τα 
εξής: 

Ερώτηση 1 

«Ο πελάτης μου απολογείται για την πράξη του, λάβετε όμως υπόψη πως ο 
τελευταίος ουδεμία βλάβη υπέστη και η αναφορά του στην Αστυνομία για 
οποιεσδήποτε βλάβες είναι μια υστερόβουλη πράξη του για να διεκδικήσει 
αποζημιώσεις στο μέλλον.» 
 
Πως ενεργείτε ως εκδικάζον Δικαστήριο; 
                                                                                                                 (12 1\2  μονάδες) 
 
(Β) Ποια είναι τα τρία στάδια εξέτασης ενός μάρτυρα; Στην απάντηση σας 
αναφερθείτε στους σκοπούς που εξυπηρετεί κάθε στάδιο εξέτασης όπως και στους 
βασικούς κανόνες που ισχύουν σε κάθε ένα από αυτά. 
 
                                                                                                                  (12 1|2 μονάδες) 
 
(Α) Η υπόθεση της Κατηγορούσας Αρχής (εφεσείοντα) είχε κλείσει στις 12.5.2010 
και στις 16.5.2010 υποβλήθηκε εισήγηση ότι δεν είχε αποδειχθεί εκ πρώτης όψεως 
υπόθεση. Το Δικαστήριο, την ίδια μέρα, αποφάσισε ότι αποδείχθηκε εκ πρώτης 
όψεως υπόθεση και κάλεσε τον εφεσίβλητο σε απολογία. Αφού του εξήγησε τα 
δικαιώματα του (στην παρουσία του δικηγόρου του), όρισε την υπόθεση για 
συνέχιση της ακρόασης στις 22.5.2010 στις 12.30 μ.μ. Κατά την εν λόγω 
ημερομηνία και ώρα 12.50 μ.μ. ο εφεσίβλητος και ο δικηγόρος του ήσαν παρόντες 
αλλά όχι οι συνήγοροι του εφεσείοντα οπότε ζητήθηκε η απόρριψη της υπόθεσης. 
Το Δικαστήριο, αφού άκουσε  την  αγόρευση  του  συνηγόρου  του   εφεσίβλητου,   
επεφύλαξε  την απόφαση του και την εξέδωσε στις 31.5.2010 με την οποία 
αθώωσε τον εφεσίβλητο ουσιαστικά για το λόγο ότι δεν πίστεψε τον εφεσείοντα 
που ήταν ο βασικός μάρτυρας για την υπόθεση του. Εναντίον της πρωτόδικης 
απόφασης ασκήθηκε έφεση από τον εφεσείοντα ο οποίος, μεταξύ άλλων, 
ισχυρίστηκε ότι το Δικαστήριο ενήργησε με πλάνη αναφορικά με το νόμο και 
άσκησε εσφαλμένα τη διακριτική του ευχέρεια όπως αυτή προβλέπεται από το 

Ερώτηση 2 



Άρθρο 89(2) του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ.155 «αφού δε θεώρησε 
ορθό να αναβάλει την ακροαματική διαδικασία για μερικές μέρες». 
 
Ποια νομίζετε πρέπει να είναι η απόφαση  του Εφετείου; Συμφωνείτε με τη 
θέση του εφεσείοντα ή όχι;   Αιτιολογείστε την άποψη σας. 
                                                                                                                 (12 1/2 μονάδες) 
 
(Β) Ο κατηγορούμενος επιθυμεί να προσβάλει την απόφαση  Επαρχιακού 
Δικαστή με την οποία αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 
Ποια θα ήταν η συμβουλή σας; 
                                                                                                                  (12 1/2 μονάδες) 

(Α) Ο κατηγορούμενος κατηγορείται για το αδίκημα της συνωμοσίας για τη 
διάπραξη του κακουργήματος της κατοχής και εμπορίας διαμορφίνης. 
Συγκεκριμένα κατηγορείται ότι συνωμότησε με τον Α.Β. και την Γ.Δ. και άλλα 
άγνωστα πρόσωπα. Με βάση την προσαχθείσα μαρτυρία του Κακουργιοδικείου 
κατέληξε ότι δεν υπήρξε μαρτυρία που να συνδέει τον κατηγορούμενο με όλους 
τους συγκατηγορούμενους αλλά ότι η συνωμοσία αποδείχθηκε με ένα μόνο από 
αυτούς. Δηλαδή ότι η συνωμοσία αποδείχθηκε μόνο σ' ό,τι αφορούσε τον 
κατηγορούμενο και τον Α.Β. και ότι δεν υπήρξε μαρτυρία που να συνδέει τον 
κατηγορούμενο με την Γ.Δ. και τα άλλα άγνωστα πρόσωπα. Ενεργείστε ως το 
εκδικάζον Δικαστήριο. 

Ερώτηση 3 

                                                                                                                 (12 1/2  μονάδες) 
(Β) Τίθεται ενώπιον σας αίτημα της Αστυνομίας για την προσωποκράτηση ενός 
προσώπου που φέρεται ως ύποπτο για τη διάπραξη του αδικήματος της 
απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες. Όταν συμπληρώνεται η 
κατάθεση του μάρτυρα της Αστυνομίας ο συνήγορος του υπόπτου δηλώνει την 
πρόθεση του να καλέσει και ο ύποπτος μάρτυρες να καταθέσουν με σκοπό να 
αποδείξει που βρισκόταν ο ύποπτος τις συγκεκριμένες ώρες και να αποσυνδεθεί 
με αυτό τον τρόπο με το υπό διερεύνηση αδίκημα. 
 
Πως θα ενεργούσατε ως το Πρωτόδικο Δικαστήριο για να αποφασίσετε το 
αίτημα της Υπεράσπισης του υπόπτου για προσαγωγή μαρτυρίας; 
                                                                                                                  (12 1/2 μονάδες) 

(Α) Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το Δικαστήριο για το αδίκημα της 
κλοπής κατά παράβαση του άρθρου 255 του Ποινικού Κώδικα και καταδικάστηκε 
σε φυλάκιση έξι μηνών. Σας προσεγγίζει επιθυμώντας να καταχωρήσει έφεση 
εναντίον της καταδίκης του πληροφορώντας σας ότι το Δικαστήριο δεν είχε 
εξηγήσει σ' αυτόν τα δικαιώματα του προς υπεράσπιση μετά που είχε θεμελιωθεί 
εκ πρώτης όψεως υπόθεσης. 

Ερώτηση 4 

Πως θα τον συμβουλεύατε; 
                                                                                                                  (12 1/2 μονάδες) 



(Β) Ο Πέτρος Αναποφάσιστος, 19 χρονών, κατηγορείται για τη διάπραξη 
διαφόρων αδικημάτων. Κατά την πρώτη εμφάνιση του στο Δικαστήριο δεν 
παραδέχθηκε ενοχή και η υπόθεση ανεβλήθη για ακρόαση. Στη συνέχεια σας 
αναθέτει την υπεράσπιση του και σύμφωνα με τις καταθέσεις που σας έχει δώσει 
η Κατηγορούσα Αρχή σχηματίσατε την άποψη ότι ο πελάτης σας θα πρέπει να 
παραδεχθεί τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Το Δικαστήριο μετά από σχετικό 
αίτημα που υποβάλλετε κατά τη μέρα της ακρόασης, επιτρέπει στον πελάτη σας 
να αλλάξει απάντηση στις κατηγορίες και αναβάλλει την υπόθεση για γεγονότα 
και ποινή και ταυτόχρονα δίδει οδηγίες να ετοιμαστεί σχετική έκθεση από 
κοινωνικό λειτουργό. Στο μεταξύ ανακαλύπτετε ότι υπήρχε αυτόπτης μάρτυρας, 
ο οποίος δεν κλήθηκε από τις ανακριτικές αρχές να δώσει κατάθεση και η 
μαρτυρία του είναι τέτοια που αν γίνει πιστευτή, ο Αναποφάσιστος είναι πιθανό 
να αθωωθεί. Ζητάτε λοιπόν από το Δικαστήριο να επιτρέψει στον πελάτη σας να 
αλλάξει και πάλι απάντηση και το Δικαστήριο αρνείται να δώσει αυτό το 
δικαίωμα του πελάτη σας και προχωρεί στην έκθεση γεγονότων και επιβολής 
ποινής. 
Σχολιάστε. 
                                                                                                     (12 ½ μονάδες) 

(Α) Εκπροσωπείτε την κατηγορούμενη η οποία αντιμετωπίζει ενώπιον του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας την κατηγορία της κλοπής ενός δερμάτινου 
πορτοφολιού και ενός κινητού τηλεφώνου από την καφετέρια του κέντρου 
υγείας και ομορφιάς BODYLANΕ. Επί του κατηγορητηρίου αναγράφεται ως 
μάρτυρας υπ' αριθμό 3 κάποια Κουλλα Σφουγγαρά καθαρίστρια της καφετέριας. 
Όπως φαίνεται από το αντίγραφο της κατάθεσης της, που έχετε, βάσει των όσων 
αναφέρει στην κατάθεση της, πιστεύετε πως θα είναι μια ευνοϊκή για την 
υπόθεση της Υπεράσπισης μάρτυρας. Ο αντιπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής 
αναφέρει στο Δικαστήριο πως δεν προτίθεται να την καλέσει ως μάρτυρα 
κατηγορίας. 

Ερώτηση 5 

Ποια η θέση σας; Ποια θα είναι η θέση σας αν επρόκειτο για υπόθεση ενώπιον 
του Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στη Λευκωσία; 
                                                                                                                  (12 1/2 μονάδες) 
(Β) Σε υπόθεση μαστροπείας και αποζείν από κέρδη πορνείας όταν κλήθηκαν σε 
απολογία προέβησαν σε ανώμοτες δηλώσεις από τη θέση τους. Ο Δικαστής 
σχολίασε ως εξής τις εν λόγω δηλώσεις: 
«Οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν από το εδώλιο του κατηγορούμενου, όπως είχαν 
δικαίωμα να κάμουν, και δεν έκαμαν καλή εντύπωση στο Δικαστήριο σαν 
πρόσωπα που έλεγαν την αλήθεια, αλλά η προσπάθεια τους ήταν να κρύψουν τα 
πραγματικά γεγονότα της υπόθεσης ώστε να αποφύγουν την ευθύνη των 
κατηγοριών που τους βαραίνει.» 
Πως σχολιάζετε τον πιο πάνω τρόπο αξιολόγησης των ανώμοτων δηλώσεων 
από το Δικαστήριο; Αιτιολογείστε την απάντηση σας κάνοντας αναφορά σε 
σχετική νομολογία. 



                                                                                                                 (12 1/2 μονάδες) 

(Α) Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει μια κατηγορία για το αδίκημα της επίθεσης 
μετά πραγματικής σωματικής βλάβης κατά παράβαση του Αρθρου 243 του 
Ποινικού Κώδικα ΚΕΦ.154. Στο κατηγορητήριο αναφέρονται τα εξής στις 
λεπτομέρειες αδικήματος. 

Ερώτηση 6 

«Ο κατηγορούμενος την 10.12.2005 στη Λεμεσό, της Επαρχίας Λεμεσού 
παρανόμως επετέθη κατά της Ελένης Γεωργίου από τη Λάρνακα και προξένησε 
α' αυτή πραγματική σωματική βλάβη.» 
Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την εναντίον του κατηγορία και διεξήχθη 
ακροαματική διαδικασία προς το σκοπό απόδειξης της υπόθεσης εναντίον του. 
Από την προσαχθείσα μαρτυρία δεν απεδείχθη ότι το θύμα της επίθεσης ήταν το 
πρόσωπο που κατονομάζεται στο κατηγορητήριο ως Ελένης Γεωργίου.  Η μόνη 
μαρτυρία που έχει προσαχθεί ως προς την ταυτότητα του θύματος της επίθεσης 
ήταν ότι το θύμα ήταν η σύζυγος του κατηγορουμένου, χωρίς όμως να 
κατονομάζεται. 
Κατά  την αγόρευση του ο  συνήγορος  του  κατηγορούμενου  επέσυρε   την 
προσοχή  του  πρωτόδικου  Δικαστηρίου  στο   κενό  που  υπηρχε   επί   του 
προκειμένου   στη   μαρτυρία   ενώπιον   του   και   ζήτησε   την   αθώωση   του 
κατηγορουμένου για τον αποκλειστικό αυτό Λόγο. 
Ενεργείστε ως το εκδικάζον Δικαστήριο.    Ποια τα καθήκοντα και ποια η 
διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου; 
                                                                                                                (12 1\2  μονάδες) 
 
(Β)   Η  παραβίαση  των   Δικαστικών   Κανόνων   τι   συνέπειες   ενέχει   στη 
δεχτότητα μιας ομολογίας κατηγορουμένου; Αναπτύξτε τη θέση σας. 
                                                        
                                                                                                                 (12 1\2 μονάδες) 


